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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

5. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, které byla přípisem ze dne 18. listopadu č.j. 

xxx prodloužena lhůta pro odpověď, a prostřednictvím které jste vznesla následující 

dotazy: 

1. Kolik dětí ve věku 12-18 let, zařazených do klinické studie k vakcíně Comirnaty, mělo 

v minulosti závažné alergické reakce na jinou vakcínu? Jak tyto děti reagovaly na 

vakcínu Comirnaty? Kolik dětí zařazených do klinické studie prodělalo před očkováním 

onemocnění covid-19 a jak tyto děti reagovaly na vakcínu? 

 

2. Na základě jaké vědecké studie přijalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, že 

"bezinfekčnost" po prodělání nemoci covid-19 je omezena na šest měsíců, zatímco po 

očkování je neomezená? V sousedním Německu je bezinfekčnost pro očkované osoby 

omezena na šest měsíců, stejně jako po prodělání nemoci. Zajímají mne proto vědecké 

studie, které by dokazovaly, že podání vakcíny zajišťuje časově neomezenou ochranu 

proti tomuto onemocnění (což by jistě ovlivnilo i mé rozhodování).  

 

3. Podle oficiální statistiky SZÚ bylo v České republice zaznamenáno 2198 případů 

reinfekce. Kolik z těchto případů bylo dětí do 18 let? Kolik z těchto dětí bylo se svou 

reinfekcí hospitalizováno? 

 

uvádíme následující: 

 

Ad 1), Ad 3) 

Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. 

ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, 

zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé 

řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými 

látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních 

léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické 

techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický 

informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků  

a účinných látek na trh. 
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Vaši žádost tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 

odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží 

v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. 

 

Doporučujeme Vám případně se s dotazem obrátit na Státní zdravotní ústav. 

 

Ad 2) 

K této části žádosti sděluji, že podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost 

poskytovat informace netýká budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací. 

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho 

působnosti a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k 

dispozici. Z uvedených důvodů se informační povinnost netýká informací požadovaných 

v tomto bodě žádosti.  

 

Mimo režim zákona 106/1999 Sb. doplňuji, že s ohledem na vyvíjející se situaci by 

aktuálně Ministerstvo zdravotnictví mělo začít jednat na úpravě platnosti certifikátu o 

očkování. Očkování proti covidu chrání, jak uvádí vakcinologická společnost, po půl roce 

a bez posilující dávky jen asi z 60 %. Platnost certifikátu by tak měla odpovídat tomuto 

časovému rozsahu. Evropská unie doporučuje, aby platnost cerifikátu o očkování proti 

covid byla 9 měsíců. Výsledek jednání nelze v tuto chvíli předjímat. 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


